
 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعةالحادي عشر )كيمياء(                                                 الصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

  عنارص ادلورة الثالثة لكوريدات( 4-6نشاط )
     جيدًا مث أ جب: افادرسه ،عنارص ادلورة الثالثة لكوريداتأ نواع بعض الشلك أ سفل يوحض -1

 

 

 

 ()درجتان التدرج يف أ عداد تأ كسدها.( من حيث W,Y,R,Z,Xرتب عنارص اللكوريدات السابقة ) -أ  
  ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

      .                       
ضافةصف  -ب  (درجات 3)من حيث:                    (2YCl) اللكوريدىل ا  املاء  ما حيدث عند ا 

ليه( PHقمية  - املعادةل الكمييائية -)تأ ثري املاء عىل ال كس يد              للمحلول املتكون عند ا ضافة املاء ا 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ()درجتان( مع كتابة املعادةل. 5RCl) اللكوريدفرس سبب محضية احمللول الناجت من ا ضافة املاء ا ىل  -ج
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 المتيه السابقة يعرب عنه  اللكوريدات أ ي -د

 الشلك املقابل؟يف    

 (درجة)         ........................................................................    
     

آتية حصيحًا متامًا:  -و                                                                 )درجة(  أ ي العبارات ال

           )ظلل ادلائرة املرسومة جبوار البديل الصحيح من بني البدائل املعطاة(       

 .2هل تساوي  pH املاء لتكوين حملول قمية ( يفXCl)لكوريد اليذوب        

         .12ا ىل  11هل تساوي  pH لتكوين حملول قميةمع املاء  (5RClيتفاعل اللكوريد )       

 قلواًي.حملول  مكونً املاء  رابطة تسامهية ويذوب يف (2YClاللكوريد ) ميتكل       

           مع املاء وميتكل تركيب جزيىئ بس يط ورابطة تسامهية. (4SiClيتفاعل اللكوريد )       

  الثالثةلكوريدات عنارص ادلورة ( 4-6نشاط )
     جيدًا مث أ جب: افادرسهعنارص ادلورة الثالثة،  لكوريداتالشلك أ سفل بعض أ نواع يوحض -1

 

 

 

 ()درجتان( من حيث التدرج يف أ عداد تأ كسدها. W,Y,R,Z,Xرتب عنارص اللكوريدات السابقة ) -أ  
  ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

      .                       
ضافة املاء ا ىل اللكوريد ) -ب  (درجات 3)( من حيث:                   2YClصف ما حيدث عند ا 

ليه(        PHقمية  -املعادةل الكمييائية  -)تأ ثري املاء عىل ال كس يد       للمحلول املتكون عند ا ضافة املاء ا 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ()درجتان( مع كتابة املعادةل. 5RClفرس سبب محضية احمللول الناجت من ا ضافة املاء ا ىل اللكوريد ) -ج
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 أ ي اللكوريدات السابقة يعرب عنه المتيه  -د

 يف الشلك املقابل؟   

 (درجة)         ........................................................................    
     

آتية حصيحًا متامًا:    -و                                                                 )درجة(أ ي العبارات ال

 )ظلل ادلائرة املرسومة جبوار البديل الصحيح من بني البدائل املعطاة(                 

 .2هل تساوي  pH املاء لتكوين حملول قمية ( يفXCl)لكوريد اليذوب        

         .12ا ىل  11هل تساوي  pH لتكوين حملول قمية مع املاء( 5RClيتفاعل اللكوريد )       

 قلواًي.حملول  مكونً املاء  رابطة تسامهية ويذوب يف (2YClاللكوريد ) ميتكل       

           مع املاء وميتكل تركيب جزيىئ بس يط ورابطة تسامهية. (4SiClيتفاعل اللكوريد )       



 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعةالحادي عشر )كيمياء(                                                 الصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

                   

 

 

 (4-6منوذج الاجابة لنشاط )

 
 

رمق 

 السؤال

رمق 

 املفردة
 الاجابة

 ادلرجة

 )معلومات أ خرى(
 رمق الهدف

 مس توى

 التعمل

1 

 أ  
 Y = 2  ,  Z = 3  ,  W = 4  ,  R = 5 X  ,  1=  تأ كسد عنارص اللكوريدات يه:أ عداد 

 Y ˂ Z ˂ W ˂ R˂ X             وابلتايل فا ن التدرج الصحيح هو: 

 )درجتان(

 درجتان يف حاةل ترتيب اللك بصورة حصيحة -

ثنني فقط -  درجة ىف حاةل حصة ترتيب ثالثة أ و ا 

 خطأ  اللك.صفر يف حاةل حصة واحدة أ و  -

 تطبيق 6-4

 ب

الضخم وحتيط جزيئات  ال يوينكرس الرتكيب ن في  ال يونتجزيئات املاء القطبية جتذب  يذوب يف املاء ل ن -

 .املمهية ال يونتالسالبة لللكوريد وتسمى  وال يونتاملوجبة للفلز  ابل يونتاملاء 

- 

ضافة املاء اليه PHقمية  -  6.5تساوى  للمحلول املتكون عند ا 

 (درجات 3)

 للك نقطة درجة مس تقةل عن ال خرى
 تطبيق 6-7

 ج

غاز لكوريد الهيدروجني الناجت من تفاعل لكوريد الفسفور مع املاء يذوب يف املاء مكون محض  -

 .الهيدرولكوريك وكذكل محض الفسفوريك الناجت من تفاعل لكوريد الفسفور مع املاء

- 
 

 )درجتان(

 للتفسريدرجة 

 درجة للمعادةل

 اس تدالل 6-7

 درجات3ZCl (4 ) د

 للك أ كس يد درجتان مس تقةل عن ال خرى
 اس تدالل 6-8

 تطبيق 9-6 واحدةدرجة            مع املاء وميتكل تركيب جزيىئ بس يط ورابطة تسامهية. (4SiClيتفاعل اللكوريد ) و


